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הגבוהים לקצינים

 מש הקיצוני הוא
 מעל המיתמר מאל,

בדרגה. — ממנו ותר

האוניאודו!
צור. אבן מפצח שהוא בשעת הנראה רים,

:—לוקסוס טאנק
 לצריח. מעל שמשיה הצבת על־ידי אלה,
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 קיי- צה״ל של הגבוה הפיקוד עיני ך•
ת*  הצבאי במערך אחת: יסודית הנחה *ר

 — ראשית גדול. שינוי חל רע״ם של
ב סובייטי, נשק של הגדולה הזרימה בגלל
 מפני — שנית ארטילרי. ונשק שריון עיקר

 שאין למסקנה הגיעו והמצרים שהסובייטים
 לאמן, שיש פשוטה, מסחרית בעיסקה טעם

 בשימוש הערבי הצבא את זאת לעומת
המוגש. בנשק

רכבת קיימת שנים משלוש למעלה מזה

 וראשונה, בראש זהו, הלחץ. את ולהגביר
 שליטה לשלוט החייב הפיקוד, של מיבחן

 תכנית לפי להפעילם בכוחותיו, מוחלטת
ומותאמת. כוללת

ב הנ״ל העקרונות כל את להעמיד •
 שאפשר כפי הסובייטית, הטאקטיקה מבחן
 זה לצורך רע״ם. לצבא הוקנתה כי להניח
מוג שריון של עוצבה כי בתרגיל, נקבע
 אזור על חולשת דמיונית, מצרית, ברת

להת־ ה ה הישראלית העוצבה על בנגב.
------- מאת ----

□ ו ד ן ש ה כ
 ל־ צבאיים מומחים המעבירה דו־סיטרית,

ה הגוש לארצות ערביים ומתלמדים רע״ם
 רע״ם צבא רכש מכך, כתוצאה קומוניסטי.

 הלחימה תורת את גם אלא הנשק את רק לא
הסובייטית.
ה יעכלו כיצד לדעת עדיין אי־אפשר

ב בה ישתמשו וכיצד התורה את ערבים
 הדוקטרינה לגבי אולם מלחמה. של מקרה
 היתד, השנייה העולם מלחמת כי ידוע עצמה

 המורכבים בגושי־אדם השימוש על מבוססת
הדוק מצדדת כיום וכי חיל־הדגלים, מאנשי
בשי זאת, לעומת החדשה, הצבאית טרינה

 מרוכז. ארטילרי סיוע עם בגוש־שריון מוש
ל אלה גושים שעל היא היסודית ההנחייה

 האויב, במערך החלשות הנקודות את חפש
 להבקיע ליחידה, יחידה בין ״התפירה״ את
 ולפרוץ כאלה בנקודות־תורפה המערך את

 תורת־היסוד של חדיש תרגום זהו קדימה.
 הגרמני, חיל־השריון גנראל על־ידי שנקבעה

 ולדהור לחדור להבקיע, גודריאן: היינץ
קדימה.

ו ה,,אויב״ מערך את לפרוץ מדרום, קדם
מרכזו. את לכבוש

★ ★ ★
החדש״ ״המראה

ורא בראש היה, בכללותו תרגיל ך*
 הרמטכ״ל אנשים: שני של הישגם שונה, | ו

 המבצעים אגף וראש לסקוב חיים רב־אלוף
פיתו למען הטיף לסקוב רבין. יצחק אלוף

 היותו מאז משוריין, כוח של וחיזוקו חו
 לבש כהונתו, בתקופת השריון. גייסות מפקד
 — החדש״ •המראה את למעשה, צה״ל,
 רבין ברובו. וממונע משוריין צבא של מראה

 של הכלליות ההנחיות את שנטל האיש היה
מעשי. למיבצע אותן תירגם הרמטכ״ל,

 שירותו בימי בלבד, מעטות שנים לפני
הל תורת היתד, כומטכ״ל, דיין משה של

 חיל־הרגלים, על מבוססת צה״ל של חימה
 הקדמה מהרת האויב לעורף כשהפשיטות

תפקיד מיועד היה לטאנק ומוחצת. מפתיעה

ה במיסקו בן־גוריוו דויד
 היווה חיל־האויר תותח־נייד. כנושא לרוב מישני,

 אשר משלו, אסטראטגיות משימות בעל נפרד, כוח
האחרים. החילות עם טאקטי בתיאום פעל לעתים רק

 על זו תורה הפך צה״ל של החדש״ ״המראה
 7 השריון אשר בשריון, עליונות על דגש שם פיה,

 זה לצורך האויב. שריון על להשיגה חייב עצמו
 הרבה צמודות לפעולות חיל־האויר הונחה גם

 כאגרוף הצבא פועל ״עכשיו הקרקע. לחילות יותר
 הסביר בצוותא,״ וחיל־אויר חרמ״ש שריון, ברזל:
בכיר. קצין
 עקרון נשאר לסקוב, בימי וגם דיין בימי גם
 היוזם, הצד להיות צה״ל על יסוד־המוסד: אתד

 סמוך מיידית, הכרעה ולהשיג לנסות גם ועליו
יכול, אינו צה״ל כי הפעולה. להתחלת האפשר ככל

 השלכת של הראשונה הגלויה התוצאה
 צבא אירגון היא רע״ם צבא אל זו תורה

המאור מיתחמים מאחורי הגנתי, במצב זה
 של המשלטים טאנקים. נגד ללוחמה גנים

 אינם שוב רגלים, התקפות לבלימת תש״ח,
הרע״מי. המערך בסים את מהוזים

★ ★ ★
סבילות מיבהן

 בפני קיימת זו, להנחיה מקביל ך*
ל ״ ה צ  הכוחות, מאזן שניה: הנחיית־יסוד ^

 לכן הערבים. לטובת הוא כמותית, מבחינה
 במלוא הגיזרות בכל להתיצב צד,״ל יוכל לא

 במקום כוחותיו את לרכז חייב אלא הכוח,
ב הטאקטיים, השיקולים זאת יחייבו בו

 צה׳׳ל על הדבר: פירוש פרק־זמן. אותו
 שתאפשר ניידות, של גבוהה לרמה להגיע

 בכל שלו, השריון כוח של מהיר ריכוז לו
יבחר. בה גזרה

 צה״ל פיתח אלה, יסוד הנחיות שתי מול
ה וחילותיו מטותיו מסויימת. תורת־לחימה

 באימונים בקורסים, אותה תירגלו שונים
ש בשבוע ועבודת־מטה. ובתיכנון עיוניים

 הזמן הרמטכ״ל, החלטת לפי הגיע, עבר
 התוצאה: בתנאי־שדה. גם זו תורה לנסות

הש בו צה״ל, של ביותר הגדול התימרון
 במיבצע מאשר שריון יחידות יותר תתפו
סיני.

עיקריות: מטרות כמה זה לתימרון היו
 יכולת ואת הזמן חישובי את לבחון •

 כוח של שונות פעולות לגבי הביצוע,
 תנועה צירי פתיחת תידלוק, כמו משוריין,

אס לות־זמנים, לפי תנועה בכבישים, שלא
תנועה. כדי תוך פקה
ה הדרג מן שריוני, מחשב להחדיר •
 ב־ המוסע לטוראי ועד במטה ביותר גבוה

 אם כי בלבד, נשק אינו טאנק כי זחל״ם.
 בחר בה הלחימה צורת — לחימה צורת
לעין. הנראה לעתיד צה״ל

י
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ייםויי העקריו את לתרגל • בי המוחזק יעד על טאנקים של מרוכזת התקפה בשעת מלי לש י
|1 הרגע מן כי האומר עקרון — שריון חמת / * י1ו ! #^1יז4 י / 1 1  הקשר, מכשירי של האנטינות מתנשאות ממנו הפיקוד, • * 1

ענקי למניפה בדומה פרושים כשהם התוקפים, הטאנקים נראיס התמונה ברקע ההתקפה. בשטח בו להתמיד יש האויב עם המגע נוצר בו




